
Средно училище"Найден Геров"- град Пловдив
Ул»Кемера»№ 21, тел. /ф акс: 03263016 

З А П О В Е Д

На основание чл.259 ал.1 и във връзка с чл.110 от ЗПУО и чл. 296, ал. 1 от 
Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с чл.34 и §7 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците от задочна форма на обучение и 
подадени заявления на учениците и провеждане на редовна сесия през месец март 
за времето от 26.03.2018 г. до 29.03.2018 г.

О П Р Е Д Е Л Я М

I. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ  
В ЗАДОЧНА ФОРМ А НА ОБУЧЕНИЕ VIII кл. през учебната 2017/2018 година, 
както следва:

Изпит по
учебен
предмет

Дата и
начален
час

Място
на

провеж
дане

Комисия по 
организиране 

на изпита 
/квестори/

Комисия
по

оценяването

Срок за 
изготвяне 
изпитни 
материали

Време и 
място за 
проверка

Срок за 
оповестяване 

резултатите 
от изпита

Химия 
И ООС

26. 03. 
2018г.

11.30ч.

Кабинет
23

Кабинет
25

1. Красимира 
Карова
2. Руска 
Комсалова

1. Росица 
Кисьова
2. Биляна 
Костадинова

Пет
дни
преди
началото
на
изпита

СУ „Найден 
Геров"
Ул.
« Кемера» 
№ 27 

учителска 
стая

три работни 
дни след 
приключване 
на
изпитната

сесия
1. Милена 
Павлова
2. Маргарита 
Михайлова

Философия
зп

27.03.
2018г.

11.30ч.

Кабинет
23

Кабинет
25

1. Антония 
Кюркчийска
2. Тодор 
Тасев

1 Маргарита 
Михайлова 
2. Димитър 
Стефанов

Пет
дни
преди
началото
на

изпита

СУ „Найден 
Геров"
Ул.
« Кемера» 
№ 27 

учителска 
стая

три работни 
дни
след при
ключване 
на изпитната 
сесия

1 .Елена 
Касабова
2 .Таня 
Григорова

ИУЧ
Математика

28. 03. 
2018г.

11.30ч.

Кабинет
23

Кабинет
25

1. Катя 
Панева
2. Виолета 
Бъчварова

1. Емилия 
Стоименова
2. Йорданка 
Бойкинска

Пет
дни
преди
началото
на

изпита

СУ „Найден 
Геров"
Ул.
« Кемера» 
№ 27 

учителска 
стая

три работни 
дни
след при
ключване 
на изпитната 
сесия

1. Гинка 
Петрова
2. Валентин 
Ташев



ИУЧ 29. 03. Кабинет 1. Татяна 1. Мария Пет СУ „Найден три работни
География и 2018г. 23 Лазарова Стоянова дни Геров" дни
икономика 2. Евгени 2. Анна преди Ул. след при

11.30ч Генков Касабова началото « Кемера» ключване
Кабинет 1. Росица на № 27 на изпитната
25 Кисьова 

2. Саша 
Калинова

изпита учителска
стая

сесия

Резервни квестори: Петя Райчева, Людмила Христова, Илия Панев. 
Забележка:

1. Училищното ръководство запазва правото си за промяна на графика на дата, начален 
час,изпит и изпитна комисия при необходимост.

2. За направените промени учениците на задочна форма на обучение се уведомяват 
своевременно.

3. При необходимост на промяна на квесторска комисия, промяната се прави не по-късно от 
пет дни преди началото на изпита със заповед на директора.
Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА.

II. ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ДЛЪЖ НОСТНИТЕ ЛИЦА:

1. Комисия за организиране на изпита:

■ Получава от помощник-директор протокол за дежурство при провеждане на 
писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както 
и информацията, необходима за попълване на 1 -ва стр. на протокола.

■ Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за 
нормалното му протичане.

■ Спазва продължителността на изпитите,съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 
за оценяване на резултатите от обучението на учениците от задочна форма 
на обучение.

■ Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, 
несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

■ Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават 
нормалното протичане на изпита.

* Не допуска подсказване и преписване.
■ Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на 

излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.
■ Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на 

предаване.
■ Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването:

■ Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и 
критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги 
представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

* В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването
на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки 
разяснения и напуска изпитната зала.

■ Провежда устната или практическата част по учебните предмети,по които това е 
предвидено и извършва оценяването на знанията и уменията на учениците.

■ След приключване на писмения изпит председателят на комисията по 
оценяването получава от директора на училището изпитните работи на 
учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за 
дежурство при провеждането на писмен изпит.



■ Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и членовете 
на комисията /с червен-председателя на комисията и с зелен химикал - член на 
комисията/. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмения изпит или 
практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен 
- за всеки член на изпитната комисия и като окончателен - за крайната оценка на 
ученика, определена от изпитната комисия. Окончателният протокол се оформя от 
председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща 
рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите.

■ След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по 
оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита 
заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в 
протокола.

■ Време и място на проверка на писмените работи - в училището, учителска стая.
3. Оповестяването на резултатите се извършва от Димка Решеткова - класен ръководител, 
при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

4. Резултатите от изпитите се внасят в личните картони на учениците от кл. ръководител . 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Йорданов Нейчев - на длъжност 
заместник-директор по УД.
Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение, да се 
публикува в сайта на училището и на информационното табло.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ"
гр.Пловдив 4006 ул.„Кемера" №27,тел.032/632016, 

л) e-mail sou naidengerov@abv.bg

Утвърдил I 
ДИРЕКТОР:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЧНИ ЗАНЯТИЯ 
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ-VIII е клас: МАРТ 2018 година

ДАТА 1 смяна от 8.00 часа II смяна от 13.00 часа
10 март 
събота

ИУЧ Математика -  5 ч. 
Емилия Стоименова

ИУЧ География и икон. -  6ч.
Мария Стоянова

11 март 
неделя

ИУЧ Математика -  5 ч.
Емилия Стоименова

ИУЧ География и икон. -  6ч.
Мария Стоянова

17 март 
събота

Философия -  5 ч. 
Маргарита Михайлова

Химия и ООС -  5 ч.
Росица Кисьова

18 март 
неделя

Философия -  5 ч. 
Маргарита Михайлова

Химия и ООС -  5 ч.
Росица Кисьова

24 март 
събота

Химия и ООС -  5 ч.
Росица Кисьова

Философия -  5 ч. 
Маргарита Михайлова

25 март 
неделя

ИУЧ География и икон. -  6ч.
Мария Стоянова

ИУЧ География и икон. -  5 ч.
Мария Стоянова

ИЗПИТИ МАРТ 2018 година :

ХИМИЯ И ООС -  26 март/понеделник/, 11.30 ч., каб. 23,25 

ФИЛОСОФИЯ -  27 март/вторник/, 11.30 ч., каб. 23,25

ИУЧ МАТЕМАТИКА -  28 март /сряда /, 11.30 ч., каб. 23,25 

ИУЧ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - 29 март /четвъртък/, 11.30 ч., каб. 23,25

• НОСЕТЕ ЛИЧНИТЕ СИ КАРТИ !
• ЯВЯВАНЕ В ИЗПИТНАТА ЗАЛА -  15 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО 

НА ИЗПИТА!

mailto:naidengerov@abv.bg

